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EKBIS SINGKAT
Menambah Kantor Layanan UKM
palmerah — Bank Mandiri terus memperkuat komitmen untuk mengembangkan sektor usaha kecil dan
menengah (UKM) di Indonesia dengan berencana menambah 30 jaringan kantor layanan UKM menjadi 214
kantor. Sunarso, Direktur Komersial dan Bisnis Bank
Mandiri, mengatakan, 214 kantor layanan itu terdiri dari
41 pusat bisnis perbankan, 80 lantai bisnis perbankan
dan 93 konter bisnis perbankan, serta optimalisasi
kantor cabang Bank Mandiri melalui penerapan konsep
sales point. Pada tahun 2011 Bank Mandiri memberikan
kredit UKM hingga lebih dari Rp 30 triliun kepada lebih
dari 40.000 pelaku UKM di seluruh Indonesia, atau
tumbuh sekitar 33 persen dari tahun sebelumnya yang
sebesar Rp 22,7 triliun. "Pengembangan UKM di Indonesia memiliki beberapa tantangan yang unik, di antaranya
keberadaan pelaku usaha UKM yang secara geografis
tersebar cukup luas dan bergerak di beberapa sektor
industri. Misalnya perkebunan, pertanian, perdagangan,
industri kreatif, jasa dan sebagainya," kata Sunarso
seperti dilansir Antara, Minggu (24/3). (ang)

Ekspor Pelumas Naik 77 Persen
Palmerah — Realisasi ekspor pelumas PT Pertamina
selama Januari tahun ini melonjak 77 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Hal ini menyusul
kian gencarnya ekspansi pasar yang dilakukan perseroan
tersebut. Realisasi penjualan ekspor pelumas, baik berupa penjualan curah maupun produk akhir, pada bulan
pertama 2012 mencapai 11.500 kiloliter atau 36 persen
di atas target pada bulan berjalan. Melihat tren bulanannya, realisasi itu lebih tinggi 77 persen dibandingkan
realisasi ekspor Januari 2011 yang mencapai 6.500
KL. "Kami akan terus menggenjot kinerja ekspor selain
tetap mempertahankan penguasaan pasar domestik,"
kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina
(Persero) Mochamad Harun, Sabtu (24/3/), seperti
dilansir Kompas.com. Pelumas Pertamina telah merambah pasar di 20 negara dalam empat tahun terakhir.
Baru-baru ini Pelumas Pertamina menggandeng Harvest
Time Enterprises untuk masuk ke pasar West Australia
yang diharapkan bisa memperkuat kontribusi penjualan
pelumas dari pasar Australia. Sejak tahun 2009 pelumas
Pertamina ada di East Australia. Sementara realisasi
penjualan pelumas di Indonesia meningkat sekitar 7,4
persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Kami bisa mempertahankan pangsa pasar pelumas di
Indonesia hingga 60 persen," kata Harun. (ang)

Kuota Impor Daging Dievaluasi
Kramatjati, Warta Kota
Pemerintah akan mengevaluasi kuota
impor daging sapi pada akhir Maret 2012.
Menteri Pertanian, Suswono, mengatakan,
evaluasi ini untuk memastikan kuota impor
daging sapi sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
Suswono mengaku khawatir
akan terjadi lonjakan kebutuhan akan daging sapi menjelang
Lebaran. "Tapi laporan terakhir ke
saya, masih aman," kata Suswono,
akhir pekan lalu, seperti dilansir
Kontan.co.id.
Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota impor daging sapi sebesar
85.000 ton. Impor daging sapi ini
untuk menambal kekurangan pasokan daging lokal. Sebagai catatan,
Kementerian Pertanian menghitung,
pemasok lokal bisa menyuplai 80
persen kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan populasi sapi lokal
yang ada, populasi sapi potong
berada di kisaran 2,5 juta ekor.
Jumlah itu membuat stok daging
sapi terjaga hingga Mei 2012.
Sementara pembatasan kuota
impor daging sapi itu membuat
pasokan daging sapi di Jakarta
bisa terganggu.
Jakarta membutuhkan pasokan
daging sebanyak 120.000 kilogram
daging sapi per hari. Kebutuhan
daging sapi di Jakarta mencapai
sekitar 50.000 ton per tahun.

Mulai naik

Harus bersih2 tempat yang bisa jadi sarang
tomcat. (Khamim Artha Xsari)

Sementara itu, menjelang akhir
bulan Maret, harga cabai merah,
tomat, dan kol mulai naik. Naik
harga itu bukan karena isu rencana kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM), tetapi pasokan
barang dari sejumlah daerah berkurang akibat gagal panen.
Romlah (43), pedagang sayur
mayur di Pasar Kramatjati, mengatakan, kenaikan harga cabai
rawit merah menjadi yang tertinggi
di antara sejumlah komoditi cabai
lainnya. Harga cabai rawit merah
saat ini dijual Rp 32.000/kg.
Beberapa hari lalu, harga cabai
rawit merah masih dikisaran Rp
30.000/kg. Bahkan dua minggu
lalu, cabai rawit merah masih diharga Rp 28.000/kg.
"Ada kenaikan Rp 2.000 sampai

Tenang dan kompak hadapin tomcat...gotong
royong. (Agus Marsudi Bagol)
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Serangga Tomcat Mulai Masuk Jabodetabek

Rp 4.000 per kilogramnya sejak
dua minggu lalu. Ini karena pengaruh panen yang kurang," kata
Romlah, Minggu (25/3).
Menurut Romlah, biasanya cabai rawit merah paling banyak dipasok dari Mataram, Banyuwangi,
dan Jember. Namun hasil panen
yang kurang membuat pasokan
juga harus didapat berasal dari
Rembang dan Madura.
Untuk menahan lonjakan harga
itu, Romlah mengatakan, sejak
seminggu lalu sudah mulai masuk
cabai impor dari Thailand, China,
dan Vietnam yang harganya lebih
murah, yakni seharga Rp 20.000/
kg sampai dan Rp 22.000/kg.
"Dengan cabai impor ini, harga
cabai lokal bisa ditekan," katanya.
Menurut Romlah, komoditas cabai lainnya masih stabil, di antaranya cabai merah keriting masih di
level harga Rp 10.000/kg sampai
Rp 11.000/kg dan cabai keriting
hijau di kisaran Rp 13.000/kg.
"Kalau nanti BBM benar-benar
naik, barulah kenaikan harga
yang lebih besar, pasti terjadi,"
kata Romlah.
Misri (45), pedagang sayur mayur
mengatakan, kenaikan terjadi tomat
dan kol karena stok dari daerah menurun atau berkurang. Untuk harga
tomat, saat ini dijual Rp 4.500/kg,
seminggu sebelumnya masih dijual
dengan harga Rp 3.800/kg. "Ini karena stok agak kurang. Kalau BBM
naik, bisa naik lagi Rp 300 sampai
Rp 500," kata Misri.
Hal yang sama juga terjadi pada
kol yang saat ini dijual seharga Rp
2.500/kg. Sebelumnya kol dikisaran Rp 2.000/kg.
Niko (36), pedagang sembako
di Pasar Kramatjati menjelaskan
harga sembako cenderung stabil.
Menurutnya jika kenaikan harga
BBM benar-benar terjadi, kenaikan harga sembako juga pasti
terjadi. "Kenaikannya tergantung
pemasok," katanya. (bum/ang)

Warta Kota/budi sam law malau

naik — Menjelang akhir bulan Maret, harga cabai rawit merah naik karena tersendatnya
pasokan ke Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (25/3). Selain cabai rawit merah, harga
tomat dan kol naik yang juga disebabkan pasokan tersendat. Para pedagang di sana memperkirakan jika harga bahan bakar minyak (BBM) jadi naik, harga sayur-mayur juga akan naik.

Lomba Pidato Bahasa Jepang Digelar
Palmerah, Warta Kota
Sekolah Bahasa Jepang yang sudah lima tahun
berdiri, Pandan College, akan menyelenggarakan
Lomba Pidato Bahasa Jepang (LPBJ) untuk umum.
Penyelenggara menyediakan hadiah berupa tiket
pergi-pulang ke Jepang untuk dua pemenang.
Komisaris Pandan College, Richard Susilo,
mengatakan, LPBJ ini adalah yang kedua kalinya
digelar. Kegiatan pertama diadakan pada 2008.
“Kami ingin semakin banyak generasi muda
Indonesia mengenal, bahkan mendalami bahasa
Jepang. Lewat event LPBJ ini diharapkan dapat
memotivasi mereka belajar lebih baik lagi mengenai bahasa Jepang,” katanya kepada Warta Kota,
Sabtu (24/3).
Richard menambahkan, manfaat lain dari LPBJ
ini adalah terjadinya pertukaran budaya antara
Indonesia dan Jepang. Dimana, pemenang lomba
ini mendapat kesempatan melihat negara Jepang
dari dekat.
“Di sana pemenangnya akan bisa melihat
dari dekat seperti apa budaya warga Jepang,
etos kerjanya, yang kemudian bisa ditularkan
ke Indonesia. Demikian pula budaya Indonesia
bisa disampaikan ke masyarakat Jepang,” kata
Richard, warga Indonesia yang sudah 20 tahun
menetap di Jepang. Pria yang juga menjadi pe-

nasihat Sharp dan Suntory, perusahaan raksasa
di negeri Sakura itu, melihat saat ini adalah kesempatan yang sangat baik baik generasi muda
Indonesia untuk mengenal Jepang.
Menurutnya, saat ini banyak perusahaan
Jepang mencari tenaga kerja dari Indonesia, yang
tentunya cakap dalam bahasa negara tersebut.
Dengan komunikasi yang baik, hubungan kerja
pun diyakini akan baik pula.
Persyaratan bagi calon peserta adalah maksimal berusia 24 tahun. Setiap calon wajib mengirimkan naskah berbahasa Jepang dengan tema
lingkungan hidup dan paling lambat diterima
pada 5 Mei 2012. Lokasi pendaftaran dilakukan
di Jakarta dan Bali.
“Nantinya, setiap naskah akan diseleksi.
Pemenang di masing-masing kota akan diuji
dalam final LPBJ pada 2 Juni 2012 di Jakarta.
Pidato sesuai dengan tema naskah yang dikirimkan, namun waktunya dibatasi lima menit. Selain
itu, akan ada tanya jawab dari juri. Ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah finalis benar-benar mampu berbahasa Jepang,” kata Richard seraya menambahkan, untuk info lebih lanjut bisa
mengakses situs http://pandan.ac.id/lpbj/ atau
menghubungi Pandan College di nomor telepon
(021) 2727-2511 atau (021) 2923 8782. (ito)

Masih ada aja diJakarta tomcat,tomhawk
doonk,,. (Ajaw Chick)

Jangan panik ...kalau sudah terlanjur
kontak dengan Tomcat jangan digaruk dan
dibedaki...cuci dengan air dan olesi dengan
lidah buaya didaerah yang terkena Tomcat...
(Saroso Adi)
Ahh bulan kemaren di jakarta udah pernah
liat tapi lum tau ajja nama a serangga itu jadi
gak heran lagi liat a. (Jalu Almoes )
Sebelum terjadi di jawa timur merebak
wabah tomcat.,?i jakarta juga sudah ada
?ª?g pasti media jangan memberitakan
terlalu berlbihan ttg tomcat krn tomcat sendiri
bukan serangga mematikan buat manusia!!
So untuk warge jakarte jgn panik.,nyok kite
basmi serangga ntu tomcat!!. (Paw Jonga)
istimewa
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Paskibraka SD — Paskibraka SD Bhakti YKKP berkumpul seusai upacara pengibaran bendera
merah putih, beberapa waktu lalu. Para anggota Paskibraka itu bertugas setiap upacara hari
Senin pagi. Mereka dilatih oleh guru SD Bhakti, Mamiek, dibantu oleh Kak Dimas dan Kak Catur
dari putra-putri eks Brigade XVII Tentara Pelajar.

mohamad yusuf

dilantik — Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo melantik perwakilan dari 2.674
Pembina Pembantu Keluarga Berencana Tingkat RW (PPKB RW) di Balai Samudera,
Kelapagading, Jakarta Utara, Kamis (22/3). Gubernur berharap kader tersebut dapat
mendukung proses pemberdayaan masyarakat mengenai keluarga berencana.

Sumber: Islamicfinder.org

UNEK-UNEK
Pengurus RT 02/04 kelurahan
Jlmbr baru mau menang sndri
karena meninggikan jlnan tanpa
mengeruk got yg lumpurnya sdh
byk yg menyebabkan gampang bnjr
meski hjn cuma sbntr. Sedangkan
rmh ketua rt sdh tinggi sekali yg
pastinya bbs karena baru direnovasi, tapi tdk memikirkan warganya yg
rmhnya menjd lbh rndh dr jlnan yg
pastinya mdh kebnjran meski crh
hjn kcl...087876340xxx
sungguh miris mnyaksikan aksi
pdangdut yg mnjurus porno,sbut
saja tiga macan, aksi “mesum”
dianggapnya seni, soal suara nmr
27 yg pnting bs goyang n dpt duit.
soal malu urusan belakang yg
pnting anak2 bs happy.pantes aja
“penguasa” dangdut prnah murka
gara dangdutnya di”acak2...”
085780585xxx
kpd pdam kota bekasi knp tiap
pagi airnya keruh terus? apakah
ini cara anda agar pelanggan byr
jd lbh banyak krn hrs membuka
kran trs2an sampai airnya

SUARA WARGA
bening...? 085714235xxx
Kpd bpk2 polisi polsek senen
tlg berantas aksi preman2 yg
sk meminta uang dng intimidasi
dlm metromini 24 n kopaja 27
TKP d pintu kereta snn,jiung,n
p4tan galur,serta untuk kpj 27 d
percetakan negara. Tlg berantas
pak krn sdh berlangsung lama
dan sgt mresahkana! Terima
kasih. 083892833xxx
Wk,knp nay gak pernah menang
d panasonic award, itu krn dr juri
bkn pemirsa, thn ini k 6x tp gak
akn menang krn gak adilkn?sainganny yg iri lp sm nay gara2
dude. 085219153xxx
Masa iya sih POLISI sampai kualahan,m enghadapi perang dua
kelompok, di titian indah, rawa
b ambu, dan sekitarn ya, di kota
bekasi beberapa malam ini. Jujur
aja, tanya kan ke RT,RW,dan w
arga setempat, pasti mendukung
pak pol isi.........Horas polisi.
08156620xxx

Pembaca setia Warta Kota, jika Anda memiliki unek-unek
terkait pelayanan publik atau berbagai persoalan di Jakarta dan
sekitarnya, bisa dikirim ke Redaksi Warta Kota melalui nomor
SMS 08159999962. SMS menyangkut SARA dan bersifat
menghujat tidak akan dimuat. Terima kasih.

Surat hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku, berikut No Telp yang dapat dihubungi. Warta Kota juga menerima foto-foto kegiatan masyarakat. Surat dialamatkan ke redaksi
Warta Kota Gedung Kompas Gramedia Unit I Lantai 2, Jalan Palmerah Barat No 33-37, Jakarta 10270.Telepon (021) 53677881, 5367 7882 atau faks (021) 53676972. Bisa juga melalui e-mail: warkot@
indomedia.com. dan war_kot@yahoo.com

Upgrade ECU, Luxio AT Jadi Boros BBM
saya sebagai pemilik Luxio AT tahun 2010 B
131 EFI melakukan penggantian ECU standard
ke ECU Upgrade untuk menghilangkan suara
knocking (ngelitik) di mesin. Suara knocking
tidak pernah bisa hilang sejak saya membeli
kendaraan itu.

U

saha untuk menghilangkan knocking telah
dilakukan di bengkel
resmi, antara lain
dengan memundurkan
pengapian. Tetapi
karena selain tenaganya menurun juga
semakin boros bahan bakar minyak
(BBM) sehingga tidak nyaman unutk
dikendarai. Akhirnya saya minta
dinormalkan kembali.
Karena bengkel resmi tidak dapat
memghilangkan knocking tersebut,
saya mencari solusi sendiri yaitu
dengan memasang alat HCS. Walau-

pun hanya 80 persen suara knocking
dapat direduksi tapi sudah tidak
terlalu mengganggu. Konsumsi BBM
standar 8 km/liter untuk dalam kota
(non tol) dan 11 km/liter untuk luar
kota. Setelah memakai HCS menjadi
10 km/liter (non tol) dan 15 km/liter
untuk luar kota. Namun saya belum
puas selama suara knocking tidak
dapat dihilangkan.
Astra Daihatsu Motor memberikan
jalan keluar yaitu akan memeriksa
kendaraan secara intenstif di Daihatsu Pondok Pinang oleh tenaga ahli
yang khusus warga negara Jepang.

Hasil pemeriksaan, perlu dilakukan
pemeriksaan lanjutan di kantor pusat
ADM di Sunter. Kendaraan selama dua
minggu diperiksa di sana dan saya
mendapat ganti pakai kendaraan dari
pihak ADM. Saya memberi apresiasi
tinggi untuk hal ini.
Setelah dilakukan pemeriksaan
secara menyeluruh tidak ditemukan
kelainan pada mesin kendaraan. Akan
tetapi suara knocking dan diputuskan untuk diganti ECU. Saya lalu
diberitahu bahwa ECU Upgrade lebih
boros dibanding ECU Standar mobil.
Tapi tidak secara spesifik disebutkan
seberapa besar angka borosnya.
Setelah diperbaiki, knocking hilang.
Selanjutnya saya menguji kendaraan
di dalam maupun ke luar kota. Karena
sejak awal sudah pakai BBM Oktan
92, maka dalam pengujian tersebut
saya pakai oktan 92. Alat bantu HCS
tidak diaktifkan agar tidak membuat
rancu hasil akhirnya. Hasilnya,

knocking hilang, tenaga kendaraan
menjadi lebih baik, konsumsi BBM
9 km/ltr dalam kota (non tol) dan 10
km/ltr (tol). Sedangkan untuk luar
kota 12 km/ltr.
Karena harga oktan 92 akan naik
harganya, saya beralih ke BBM premium. Alangkah terkejutnya saya bahwa
terjadi selisih yang signifikan dalam
hal konsumsi BBM. Untuk dalam Kota
non tol konsumsinya 6 km/ltr sedangkan jika lewat tol diperoleh angka 8
km/ltr.
Menurut informasi dari pihak ADM
bahwa ECU yang diinstal adalah ECU
untuk kendaraan Luxio edisi terakhir
(baru). Akan tetapi kawan saya
memiliki Luxio AT keluaran tahun
2011 ternyata tidak boros seperti itu.
Konsumsi BBM nya sama saja dengan
Luxio saya saat sebelum ganti ECU
Upgrade.
Nama dan alamat ada di redaksi

